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De Alva BC640 is compatibel met Supernova, Jaws, NVDA, Voiceover
(iPhone, iPad, MacBook), Mobile Speak, Talks, Cobra, Brltty (Linux)
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“Verbetert de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking
– door simpele en effectieve oplossingen aan te reiken.”

De krachtige prestaties en eenvoudige bediening
van de Alva BC640 maken iedere werkomgeving
toegankelijk. Met de Alva BC640 bent u uitermate
flexibel en onafhankelijk. Lees uw e-mails, surf
op het internet, chat met vrienden, lees een boek
of stuur een sms bericht. Met de Alva BC 640
communiceert u draadloos met uw PC, smartphone
of tablet.
ALVA BC640 : de standaard in Braillecommunicatie!

Efficiente toegang tot informatie

De ideale draagbare oplossing

De ALVA BC640 wordt draadloos met
uw computer, smart phone of tablet
verbonden. Hiervoor is de installatie
van een driver niet nodig. De ALVA
heeft een 40 cellige Braille-display
met Bluetooth functie. Het gebruik
van de computer is nog nooit zo
eenvoudig geweest.

Met de Alva BC640 bent u uitermate flexibel en onafhankelijk.
Draag de Alva BC640 altijd bij u in de handige etui en communiceer
draadloos met uw laptop, tablet of smartphone.

Notities nemen
Het optiepack maakt de ALVA
BC640 nog veelzijdiger. Met
de ergonomisch geplaatste
Braille invoertoetsen maakt u
snel een notitie, noteert u een
telefoonnummer of legt u een
afspraak vast in uw agenda. Met
de ingebouwde luidsprekers
hebt u toegang tot de spraak
van het schermuitleesprogramma.

Maximale flexibiliteit
In combinatie met een schermuitleesprogramma geeft de
ALVA BC640 u een volledige controle in applicaties zoals
Word, Outlook en Skype. Hierdoor ben je met de ALVA BC640
steeds in contact met vrienden en familie.

